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Förord

förändringarnationalstat påverkas starkt de skerSverige isom av som nu
omvärlden, där utvecklingen spelar roll. UppfattningarnaIT storav en om

alltifrånkonsekvenser för nationalstaten skiljer påtagligt,lT:s sig ITatt

nationalstatens till effekterna blir obetydliga.innebär upplösning att

skrift Syftetinlägg debatten. belysa några viktigaDenna iär ärett att

för teckna fyra tänkbarakonsekvenser nationalstaten bl atta genom
osäkerhetenframtidsscenarier baseras samspelet mellanpå IT,som om

ochnationalstaten omvärlden. de gestaltade kommerInget scenariernaav
förverkligas illustrerar detroligen fullt de utmaningaratt ut, men som

kommerSverige möta.att

har ochSkriften utarbetats Florén Lindgren vid KAIROSPer Matsav
Innehållet författarnas sammanfattning omfattandeFuture AB. är ettav

ochmed litteraturundersökning, diskussionerarbete medintervjuer
ochforskare,initierade politiker, praktiker.tjänstemän

Bakgrundsmaterialet finns tillgängligt wwwjtkommissionense.på
Åhs,harProjektledare Ulla IT-kommissionen.varit

Stockholm april 1998i

Gunnar HedborgInes Uusmann

kanslichefordförande
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Sammanfattning
harDen moderna nationalstaten påtagit flera olika uppgifter.sig Utöver

möjlighetmedborgarna samhällsbeslut,till inflytande skallatt överge
och ohälsa,också skydda främmande makt, brott dem förstaten mot rusta

och ochlivet arbetsmarknaden stödja dem de ändå klararinte påsigom
hand. ochRedan idag, på sikt, möjligheterpåverkar ITän statensegen mer

fullgöra dessa uppgifter, samtidigt uppgifternas karaktäratt som
förändras. hot, ochmedborgareNya företag måste skyddastyper av som

uppstår. på utbildning förKraven klara förändradmot, att av en
höjs ocharbetsmarknad ändrar karaktär.

förändrar förutsättningarnaIT för ochnationalstaten på många påsätt

flera olika nivåer. Men det sannolikt de direkta konsekvensernainteär av
tekniken de för nationalstaten,utmaningarna deär största utansom

hängerindirekta konsekvenserna, de med IT:s system-som samman
förändrande egenskaper. exempel på dettaEtt leder tillIT ökadär att

tillgänglighet,global vilket förmodligenpå sikt fram globaltvingar en
konvergens ochfråga skatter lagstiftning.i driver ocksåIT påom

samhälleutvecklingen allt ochkunskapsintensivt förändrarmot ett mer
därmed konkurrensvillkoren för företag ochsåväl land,nationer. Detsom
det företag, ochkan förlösa föda de bästa idéerna kommer bliattsom upp

ochframgångsrikt välmående.mest

Sammantaget innebär detta framför allt indirekt,IT,att utmanar
ochetablerade föreställningar, institutioner spelregler. Några deav

viktigare konsekvenserna sammanfattas nedan.

påverkarIT nationalkänslan att:genom

möjlighet hållasvenskar världeni enklare kontakten medatt- ge
hemlandet.

människor möjlighetandra nationaliteter bor i Sverige att0 ge av som
hålla tillhörkontakten med andra nationalitet.personer som samma



påverkar demokratinIT att:genom

ochmöjlighet mellan väljare valda.till direktkontakt0 ge

allmänhetenmöjligheter demokratiskadel denlåtaunika att ta0 avge
och nationellt.både lokaltprocessen

för bred både tekniskt,tillgängligtställa krav på IT äratt massa,0 en
och för förvandlas till elektroniskkunskapsmässigtekonomiskt inteatt

populism.

arbetsmarknadenpåverkarIT att:genom

hemmamarknaden samtidigtökarkonkurrensen på som nya0
företag.för svenskamarknader öppnas

och branscher.företagförnyelseställa Ökade krav på av

ochhoten företag.gamlaöka näringarmot

ochmöjligheter företagtill näringar.ökade typer avnyage

och högre förtetagsledningen.kompetenskrav påställa nya

utbildningpåverkarIT att:genom

för motverka uppkomstenbreddutbildningställa krav på att av0
samhället.och klyftorkunskapsmässigasociala i

hela barafortlöpande utbildning under livet,på inte iställa krav0
ungdomen.

har förför alla förutsättningarna,spetsutbildning,ställa krav på som0
och branscher.underlätta utvecklingen näringaratt av nya

traditionellt tekniskabaraförstärkt utbildningställa krav på inom inte0
språk, kreativitetkommunikation,områden, inom samtävenutan

helheter.ochförståelse systemav

och rättsväsendepåverkar lagarIT att:genom

och högre oftamellan olika,krav påställa avvägningen0 nya
offentlighet och pålagstiftning, kraven påmotstridiga iintressen t ex

personlig integritet.



ställa krav på internationell samordning ochlagar regler.- nya av
ställa krav på snabbare ochinitiering justering gamla lagar,0 av nya, av

rättssäkerheten hotas.utan att

ställa krav på hoskompetens ochpolis domstolar.typ0 ny av

påverkar offentlig verksamhetIT att:genom

och högreställa krav ochpå samordning förnyelse arbetsformer0 nya av
offentligi sektor.

ställa krav på effektivare informationsutbyte med omvärlden,0 nya t ex
med medborgare, ochföretag myndigheter.andra

ställa krav hospå kompetens ochpersonal ledning.0 ny

ställa krav på bättre ochomvärldsbevakning snabbare reaktioner0 nya
förändringarpå omvärlden.i

Dessa måsteutmaningar för Sverige skall kunnamötas fortsättaatt att
välfärdsstat. Det räcker med välvilliga ochinte attityder önskemål.vara en

handling,krävsDet ochinitiativ framför allt plats ochför mångfald
inför framtidexperiment inte så enkel förutspå.är atten som

Uppdraget
uppdragDet upprinnelsen till dennaär formulerades IT-rapportsom av

kommissionen följandepå i "Sverige införsätt epokskiftet":rapporten

"Hur påverkas nationalstaten det samhälletelektroniskaav

Kommissionen studera vilka konsekvenser kan förutsesavser som av
utvecklingen allt global elektronisk värld. fria flödetmot Deten mer av

ochinformation tjänster elektroniska ochmediaöver utvecklingen av
handelelektronisk påverkar nationella kärnområden beskattning,som

lagstiftning, arbetsmarknad, demokratifrågor hållermed Vad på attmera.



utveckling Enpå dennaoch hur förbereda Sverigehända ibör vi oss
hösthearing planerad."och ianalys åren

alltsåförhösten IT-kommissionenfickuppdrag på att:viDet varav

nämligen:utvecklingslinjer,antal...beakta ett

världelektroniskglobalalltutvecklingen mot meren0

mediaelektroniskainformationfria flödetdet överav0

mediaelektroniskafria flödetdet tjänster överav0

handelelektroniskutvecklingen0 av

förutveckling bldennakonsekvensertänkbara...beskriva a:av

beskattning0

lagstiftning0

arbetsmarknad0

demokratifrågor.0

nationalstatVad är en

förstnationalstaten måsteförkonsekvenserstuderakunna lT:sFör att man
Och nationalstatvadVad ITdefiniera begreppen. ärär en

hanterarformnågonall teknik ifortsättningsvisMed IT vi somavser
massmedia,digitaladatakommunikation,datorer,information, dvsdigital

kombinationenenklare uttryckt:möjligttelefoni Eller ännuetc. avom
och teleteknik.dator-

ochled:två nationord består"Nationalstat" är sammansattett avsom
folk.hör med begreppetledet,första nation, näraDetstat. samman

NE följandepådefinierar nationNationalencyklopedin sätt:

nation inteemellertid begreppet"Grundläggande utanstateravser
knytsmänniskorfolk, dvstill begreppetrelaterar samman avsom



identitet. Basen för de nationella identiteterna kanen gemensam
variera och varje nation bygger subjektiva föreställningar vadom

karakteriserar identiteten. En etableradegäng inomsom gruppen
tenderar emellertid dessa föreställningar leva kvar och politiskatt
betydelse. "

hörDet andra ledet, inte med människorna,stat, folket, medutansamman
territoriet.

"Generellt landomräde medär staten styrelse, formelltett gemensam
förhållandei till andrasuveränt Inät reglerarstater. staten som

myndighet relationerna mellan dess invånare. förutsätterDetta
formnågon ordnad maktutövning. Utät hävdar sinastatenav

intressen andra eller aktörer detgentemot i internationellastater
systemet."

ochStat nation alltså långtifrån ochär det finns gottsynonymer om
exempel på med flera folk, liksom folkstater Det judiskautan stat.egen

harfolket i 2000 år levt ochzigenare kurder det alltjämt.utan stat, gör

Nationalstaten modern företeelse och hängerär i utsträckningstoren mer
industrisamhälletsmed ochframväxt de "administrativt integ-samman
NErerade stater" då fram. harSverigeväxer nationalstatsom som

ovanligt djupa sträcker tillbakarötter sig till Axel Oxenstiernassom
insatser på 1600-talet.

Nationalstatens uppgift

har historisktNationalstaten på allt flertagit sig uppgifter.sett En av upp-
gifterna skydda ochmedborgareär företag,att såväl fysisktäven som
psykiskt deras egendom. uppgifterDetsamt traditionelltär legatsettsom

ochpå militären polisväsendet, där tyngdpunkten för skyddet alltmen mer
kommit förskjutas ochmänniskors psykiskaatt andliga välbefin-mot
nande. ochFilmcensur vissa reklamförbud exempel påtyper sådant.ärav
Skyddsuppgifter kommit få ökad betydelse de årenatt rörsenastesom
medborgares och företags rättigheterideella och frågor immaterial-rörsom



ochupphovs-,omfattarjuridikendeldet den patent-vill sägarätt somav
brännande takthär allt iblirvarumärkesrätten. frågorDet är mersom

digitaliseras.och informationmed att mermer

och företag,medborgarenationalstatenuppgift för är rustaattEn annan
delaruppgift ingårdennaför utveckling. I storaskapa förutsättningaratt

det ocksåHärinfrastruktursatsningar.också ärutbildningssektorn, menav
samhället, nationalstatenställeroch kunskapsbaseradedettydligt ITatt

samhällehelt förhandlar ettinför utmaningar att rusta en nyomsomnya
tid.

ochlandsändar,individer, idehandlar stödjuppgifttredjeEn att aom
struktur-kraftigtiderslås Iriskerarockså företag,praktiken ut.att avsom

Ochuppgift. riskenmycket ärdetta förbliromvandling tungstat enen
offen-stödjandehamnar defensiva insatser, äniuppenbar att snarareman

förkommerinsatsernarustande. Inte minst sent.siva om

samtal,föroffentligaskapaoch uppgiftså viktig ärfjärdeEn att rumnog
frågoroch medskapande. Härmöjlighet inflytandetill ärmedborgarnage

ochhörnstenar,föreningsfrihet Inter-och självklarayttrande-rösträtt,om
tillsamtal.möjligheter kontinuerliga Mentillhär månganet mernyager

samlanämligenoffensiv roll,läggakunna attocksåskulledetta vi meren
folkhemsbyggets fannsepokoch Underprojekt.idéerbärandekringfolket

folkhems-motsvarighet tillfinns dagenssamlande idé,sådan men varen
visionen

nationalstatenförkonsekvenser2 IT:s

kon-det klartstårkonsekvenser,Ögonblickför IT:s attBetraktar vi ett
för medbor-konsekvensernafrånstarktskiljerför sigsekvenserna staten

blirkommunikationsteknikenhjälp modernadenMednationen. avgarna,
försking-lever inationellabevara rötter ävenallt lättaredet att om man



ringen. SVT startade julen satellitsändningar1997 Europa.över Via Inter-

kan nyheter,dagligenjag läsa svenska lyssna på svenskanet radioprogram
och kommunicera med varhelstgamlamina på jorden jag slagitgrannar, ner

Ochbopålarna. blir det för ochturkar, finländareomvänt somalier i

Sverige, lättare hållaförr liv de kulturellaän iatt rötterna.

harMycket ochdebatteni IT nationen. IT-visionären Masudasagts om
förutspådde redan 1980, boken Informationssamhället,i framväxten av nya

samhällen sammanhållnaglobala modern informationsteknologi.av

det konsekvensernaMen förär debatten kommiti för-ståstaten iattsom
grunden. De områden diskussionerna handlafrämst kommittre attsom om
är:

Demokratin, där möjligheternamånga fört fram till fördjupad demok-°
rati påomröstningar nätetgenom

farhågorSkatterna, där knutits till kraftigt vikande skatteunderlag till°
näthandelföljd blav a

Brottsligheten, där brottslighetriskerna med på många lyftsnätet° av
fram hotende främsta samhället.det framtidaiettsom av

Direkta konsekvenser

slutsats efterVår på djupet ochovanstående frågor, självaatt penetrerat i

intensiva diskussioner med andra, det knappast dessa frågorär äratt som
brännande. fallIär varje inte vid betraktamest destannar attom man

direkta effekterna för demokrati, och brottslighet.IT skatterav

Demokratin
det gällerNär demokratin det svårt tänkaär sigatt nätomröstningaratt

skulle fungera sannolikhetenpraktiken dåi för medborgarna dagenatt ena
skulle för ochskattesänkningar bidragshöjningarförrösta nästa är över-

hängande. IT-demokrati skulle den formeni snabbt kunna övergå till IT-

Öppnapopulism. beslutande fungerar offentligaomröstningar försam-i

lingar föreningar. förutsättningenMen då inslagt socialär ettsom ex av



på Där-möjlig Internet.på upprättakontroll. Den inte sätt attär samma
röstögonblicketansvarstagande medborgaren idenmed riskenär stor att

däremot betrak-suboptimerande "motborgare". Omomvandlas till manen
och debattenoffentliga dialogendenförbättra ärförmågaIT:s atttar

offentliga därhjälp kan skapamöjligheterna Med ITstora. rumnyamanav
samhällsfrågor. tilloch Tröskelnsmåtill talsfler kan komma imånga stora

och sänkas rejält.riksdag kankommunfullmäktige

Brottligheten
andra formerbekämpaBrottslighet svårareknappastpå änInternet är att

och lärtbrottslighet. polis åklagare inteProblemet ännuär attsnarastav
och åtala Internetbrotts-för letahantera krävsde redskapsig att uppsom

identifieraYorkåklagarämbetetmånader lyckades i Newlingar. På 18

York. antalEttbarnporr, i New41USA spritti1500 varavsompersoner
har följd detta,åtalats tillidentifierades. 120utlänningar avpersoner

kan alltså nåskaYork. vadVet göra6 i New ena-manmanmanvarav
Datateknik 18/97påpolisarbeteresultatstående nätetgenom

Skatten
och skatteintäkterfarhågorna snabbt vikandeför kraftigtSlutligen är av

endabörja med Denövervärderade. Låtallt dömaatt momsmomsen.oss
Viförlorateoretiskt kan skyldigakonsumenter istatskassan är attsom

från utlandet.momsfrittellerköpt tjänstervisjälvdeklarationen varoruppge om
hurdock många"teoretiskt" Frågankan mista.denna ärSå inte statenmomsens

varor/för tjänsterklanderfritt. ärdeklarationensköter sommomssom
från land utanför EUhelt och hållet digitalt privatpersoner,importeras av

försäljning till Underbegränsad Sverigemedfrån företag EUeller inom

Över ska företaget momsregistreras idetta beloppår.kronor320 000 per
sektorer avdrags-utom begränsadeföretag vissa ärSverige. För momsen

ellerför statskassan tjänstenoch rolldärmed spelar detgill ingen varanvar
ska dessadistribuerade produkter i principfysisktdet gällerköpts. När

endast skeroch detta idag iinförseln,vidmed tullbeläggas även ommoms
omfattning.begränsad



handmomsförluster alltså första förväntasDär kan uppkommai påär

ochmusik, böcker tidningar distribuerade digital elleriprogramvaror,
förutsatt tullenfysisk form de slinker förbi från icke EU-länder tillatt

Ävenkan knappast blii Sverige. Det några belopp.privatpersoner stora

skulle tänka all litteratur idag frånsig importeras USAattom man som
och handlarskulle förbi tullen därmed undgå så detsmita intemoms, om

Importvärdetmiljoner kronor momsbortfall50 år.iän 100ärmer ca per ca
och hundraprocentigtmed beräknatMkr påslag butik skulle detiett motsvara

moms.högstförsäljningsvärde Mkr förepå 200ett

förloradeNär det gäller skatteintäkter, inklusive momsförluster, grundpå
höginkomsttagare, härutflyttning också de direkta effekterna be-ärav av

Ävengränsade. 10 alla svenskar medvi årsin-antar att procentom av
komst på kronor skulle lämna landet,300 000 totalt 52 000över ca

skulle det innebära miljarderinte kronor samlat11 iänpersoner, mer ca
inkomstbortfall, eller drygt de samlade skatteinkomsterna.1 procent av

Spelmarknaden beräknas Lotteriinspektionen miljarder27omsättaav ca
kronor år. Från detta beräknas skatteintäkter miljar-7-9statensper vara

Även hälftenkronor.der spelmarknaden skulle försvinna påutom av
och därmedInternet undgå beskattning, skulle inkomstbortfallet bliinte

miljarder kronor, promille4 några de samlade skatte-större än av
intäkterna.

ochLägger allt detta fjärdedelvi all musik impor-antar attsamman en av
hälftenskattefritt spelmarknaden försvinner påöver näten,teras att utav

och höginkomsttagareInternet alla privatanställda2,5 skulleprocent av
37flytta personerutomlands skulle500 så de samlade skatteförlusterna

ändå komma cirka miljarder kronorinte 10 år.i -15 Detän ärupp mer per
havetvisserligen ansenlig fortfarande droppe i i jäm-en summa, men en

och arbetslöshetskostnaderförelse med de minskade skatteintäkter, ökade

ochkan bli följden sjunkande konkurrenskraft utflyttningsom av av
ocharbetstillfällen kompetens.



konsekvenserindirekta

handför nationalstaten ligger alltså förstakonsekvenser i påIT:s en annan
och följd IT-relaterad strukturomvandling rikt-nivå, iär snarast en av en

och samhälle.globaliserat kunskapsbaseratning mot ett mer

Internethandelföljdtycks förlorade skatteintäkter tillSålunda inte av vara
hot Internethandelnkanomedelbart statskassan. däremotnågot Menmot

och bokhandlare, ochhårt lokala spelbutiker, skiv- därigenomslå mot t ex
upprätthålla frågadet svårare nationella särreglerpå sikt igöra att om

skatt.

ochskatteexemplet endast med kan distri-I vi tjänstertogovan varor som
elektroniskt, allt jämförbart med traditionell postorder-bueras ärannat

verksamhet. tillmed får med knapptryckning tillgång allMen Internet vi en
konsument därmed relativtvärldens "postorderkataloger". Som kan jag

håll ochjämföra "butiker" olika världen köpa där detenkelt påpriser i i är

betydligt svårare elektroniska Därmedbilligast. Det tjänster.är utan
hotad, modebutikenkanske bara den lokala spelbutiken ocksåinte är utan

och tobaksaffären.

höginkomsttagarehar utflyttningtidigarePå visätt sett ensamma som av
begränsad betydelse för skatteintäkterna. kanrelativt Däremot även en

utflyttning indirekt få förödande konsekvenser förmindre omfattande

och och siktnäringslivs förnyelse konkurrenskraft, därigenom påsvenskt

och skattekraft. kan redan tendenser till ökadockså för välstånd Därmed

högutbildadeoch svårigheterutflyttning rekrytera nyckelpersoner tillatt

fram förändringar skattesystemen.Sverige tvinga i

och brottslighet handlarför demokrati detkonsekvenserSer vi på IT:s även

handförsta indirekta konsekvenser. det gäller demokratindär Näri om ger
möjlighet samhällsdebatt, där fler tidigarevisserligen till ökadInternet än

hörd ocheller del debatt beslutsunderlag,kan barasingöra röst ta menav
samhälletriskerna för tudelning längs kunskaps-samtidigt ökar en av nya
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Och händerklyftor. sammanhållningvad ochdå med solidaritet När det

brottslighetgäller fårså konsekvenser ochIT för polis åklagarämbete. Hur

ska dessa tillförsäkra den kompetens, hanterasig krävs för dessaattsom
brottslighet Och händervad på sikt internttyper polisvä-inomnya av

sendet cyberpoliser rekryteras med bakgrundstora änom grupper annan
dagens poliser

konsekvenser för3. IT:s den svenska
notionalkönslan

händer samhälleVad i blir allt internationaliseratett Där allt flersom mer
skaffar håll ochsig på olika världen, där flervänner i allt arbetesittgenom

beroende samarbete med människor frånär andra kulturer händerVadav
med ochspråk, nationell identitet geografisk förankring Många debattörer
har hävdat nationalstatens död, både enhetadministrativ ochsnara som

hemvist ochkulturell haridentitet. pekatMan på nationalstatenatt ärsom
relativt uppfinning, mycket väl skulle kunna någotersättasen sen som av

Oftast talar hävdarglobala Andraannat. å sida,sinstammar. attman om
enhetnationalstatenäven administrativ relativt Sverigeär -iom som ung

kanske sedan början och och1600-talet Italieni Tyskland snarastav en
1800-talsskapelse tillhörakänslan den svenskaär nationen mycketattav-
äldre, kanske från tidig ochmedeltid eller till med från vikingatiden.

Ett nationalkänslans upplösningannat denargument mot är över-snara
levnadskraft ochden skotska irländska haridentitetent visatsom ex
under sekel överhöghet, ochengelsk falli många förtryck. Andraav
exempel baskier och ochSpanien Frankrikeär i tyskar i Rumänien, för att

ochinte tala judar zigenare, bevarat identitetsin under årtusendenom som
land. Många svenskar arbetat längre perioderutan ett eget utlandetisom

kan också vittna svenska traditioner aldrig så viktigavaritattom som
under de åren.
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samhörighet handlarnationell defrågandimensionEn om varomavannan
ochsvenskar bor verkar. "svens-Kommerupplever sig somsompersoner

världen,de vandrahålla eller kommer ikvar Sverige,ikarna" sig att utatt
studeraridag mångaperioder Redaneller längre viför kortare vet att unga

och flyttar tillföretagsledare idrottsstjärnorutomlands,eller två år attett
ochoch drasframgångsrika skådespelareartisterLondon eller Monaco att

eller kommer detoch trend spridadenna sig,England USA. Kommertill att

marginella gruppersmåframtiden sigi röraäven att om

rörlighetoch geografisknationell identitettvå dimensioner,Utifrån dessa

svenskar beskrivas:framtidafyra olika möjligakan

samhörighet mednationellstark känslapräglasEn av0 som avperson
han befinner Bådehemland världenoberoende sig.iSverige,sitt varav

och världen,han och hans kolleger bor olika delarisläkt, vänner av
Svenskhetenoftaregelbundet, påträffas fortfarandede nätet.utemen

ochoch stödsvärderingarförr, språk, kulturaldrigblomstrar som
ochhjälp kommunikationelektroniskmedbåde intensivbyggs avupp

verkligheten, soligIn kanske på någonLife, dvsRealvid IRL imöten

Thailand Västindien.ellerisemesterort

ochglobalatillrätta med denfunnit välsigEn nyaperson som
trygghetbehovhar detlängre ikulturen.gränslösa Hon inte yttre,av

tryggheten flyttar detmycket,Honbär sig. närinomutan passar,reser
hittatoch har identitetdet, intekarriären krävereller när somen

och arbetarbostadsort. Hon inomarbetskamraterbytenrubbas avav
verksamhet.kunskapsindustriell Honmedia eller någon ärIT, enannan

arbetsfält. svenskakunskapsarbetare med världen Detmodern som
har honhenne, slagsistället tillägnatmindre för sigalltbetyder en

honhonoch medvärldsidentitet bär sigvärldskultur änvart reser.som
hon harhar hon skaffat kretssig, nära vännerFamilj inteännu men en

och politiskt välofta de får tillfälle.träffas umgås så Hon ärsom
med undantagval, möjligenaldrig politisktskulle iröstainsatt, ettmen

funnes.sådana valtillför val FN, om
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hembygden och lokalsamhället. honomförankrad FörEn i är0 person
harlokala anknytningen stark, medan känslan svenskden att varaav

längre svenskförsvagats kraftigt. kännerHan sig inte utansom mer
Även hanhallänning eller rinkebybo. under perioderjämte, omsom

har kräver samarbete med människormycket, eller arbetenreser som
hembygden ochbakgrund, dess kultur den fastafrån kulturell ärannan

mycket aktiv på det lokala planet, bådepunkten tillvaron.i Han är

ochoch riksdagpolitiskt praktiskt, uppfattar både regering, EUmen
konstruktioner enbart kostaronödiga administrativa som pengarsom

hanoch för lokala samarbetarstår de Däremoti initiativen.vägen

helasjälsfränder världen.medgärna över

och harsvensk, återupptäcktstoltEn är över att0 vara somperson som
hon eller fritiden,kan på arbetet påSverige. iVisst sig utge resa men

hennes hem och hennes tillhörighet.och den svenska kulturenSverige är

historia, ochför språk, kultur, religionSverigesHon intresserar sig

hjältar densedvänjor. svenska, kansketraditionella Hennes inteär

ochHammarskjöld andra freds-krigiske Karl XII, Dagutan snarare
historien. ochpolitiskt aktivmäklande Hon är enga-personer genom

och nationellfrågor på både lokal nivå.sig i igärnagerar

förmodligen framtidenframtidens svensk Troligastblir vi iVem är att

fast olika platser. Klart dockkommer kunna träffa samtliga, på är attatt

för det politiska livet blir radikalt olika,förutsättningarna Sverigei

och förhållningssättlivsåskådningberoende svenskarnaspå majoriteten av
svenska.till det

ochframtiden ställa krav påMycket tyder på kommer störreattatt nya
ochoch makthavare hitta för inflytandeformer demokratipartier att som

ochlockar svenskar oberoende intresseinriktning deltaalla att engageraav
hotas ochpolitikenspolitiken. brett folkligtFörsig i utan ett engagemang

grunden.demokratins själva kärna folkstyret -i-
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för nationalstaten4 Utmaningar
hängerSammanfattningsvis alltså de ställerutmaningar ITstora som

införnationalstaten med indirekta konsekvenser.IT:s Dessasamman
handåterfinns första följande områden:utmaningar i inom

tillgänglighetGlobal konvergens, global0

kommer till, gamla försvinnerNya näringar°

Fördjupade kunskaper, kunskapertypernya av

Förnyad lagstiftning, motsättningartypernya av

Förmåga till förändring

ochför demokrati inflytandeFormer

Global konvergens

globala informationsnätverkenDe leder bl till många de barriäreratta av
affärsverksamhettidigare försvårade etablering platserpåsom av nya

hela ochbryts ned. kan idag företagMan nå världen fråni principsom en
och helstplats, därtill till kostnad vilket småföretagsamma en som som

kan bära. de ellerOm erbjuder elektroniskt distri-tjänster ärvaror man
habuerbara, kan kunden tillgång till dem på ögonblick. På motsvarandeett

har ochköpare sådana räck-jag världensätt tjänster inomsom av varor
håll. och handlakan jämföra därJag det billigast.priser är

upprätthållalätt det sådan världDet inse blir allt svårareiär att att atten
särregler.nationella Som konsument det troligt köpaväljerjagär att att

har ochfrån den det bästa erbjudandet, där inklusive skatterpriset,ärsom
och Och handlaravgifter, betydelse. det det musik,stor oavsettav om om
tobak, kläder, dataprogram eller på sikt Videofilmer.vin,

Genom ingår Sverige med likartadeEU i regler. fort-region Menstörreen
förmögenhetsskattfarande skillnaderna bolagsskatt,iär t momssatser,ex

och ochlöneskatter mellan medlemsländer,EU:s skattedumpningstora

fleraanvänds medlemsländer medveten bl förstrategi attav som en a
locka företag.
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Men EU bara liten del världen.är Större delen ligger utanför ochEU,en av
där finns kan tänkas välja skattedumpninggott staterom som som
strategi.

IT kan också indirekt komma driva fram konvergens på löneskatte-att en
sidan. ökade informationsflödetDet leder för det första till ökad insikten

förhållanden hållpå andra världen.i Dessutom medför övergången tillom

kunskapsindustriell ekonomi allt fler människor inom informations-atten
och kunskapssektorn arbetar lättrörliga fria med världenagentersom som

Ännumarknad. de ochinte särskiltär många de kommer inte någonsin att
majoritet arbetskraften.utgöra Men de Växande skarautgören av en

inflytelserika nyckelpersoner.

När dessa fria får uppdrag från företag andrai länder,agenter uppdrag
hemmaplan,de utför från varför skulle de då välja betala skatt försom att

ersättningen Sverigei Inte detminst sig välbetaldarör uppdragom om
från företag länder däri ersättningsnivåerna högreväsentligtär iän

Sverige. Varför hockeyspelareinte elitseriensgöra välja få delarattsom -
ersättningen utbetald Skatteparadisi ettav

Nya näringar

huvudutmaning,En IT-utvecklingen ställer Sverige inför, omställningärsom
från huvudsak ochi råvarubaserat kunskapsextensivtett näringsliv, i en

ochrelativt stabil förutsägbar affärsmiljö, till betydlig kunskaps-ett mer
intensivt näringsliv ochföränderligi komplex affärsmiljö. IT möjlig-en ger
het reducera antalet arbetar ochatt "materie- informa-personer som som
tionshanterare" ochinom industri- tjänstesektor offentliginomsamt

förvaltning, det oftast krävsäven arbetsformer för uppnåattom nya
verkliga effektiviseringsvinster.

Stora delar de enklare, arbetsuppgifternarepetitiva kan övertasav av
ochdatorer industrirobotar. blirKvar å sidan kvalificerade och"idé-ena

symbolhanteringsarbeten" och å andra sidan och"relations- vårdarbeten".
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och utsträckning påökadkonkurrenskraft välfärd byggs iInternationell

och symbolhante-och symbolhantering. idé-Detidé-framgångar ärinom

och maskinerkonstruerarproduktertänker tjänster,ut somnyararna som
ochprodukterkoncept, tjäns-och paketerarproduktionsanläggningar, som

och god till-dem.och företag köper Genommänniskortill attter ensersom
chan-hemmaplansymbolhanterare finns ocksåoch på störretill idé-gång

både industrinarbetsuppgifterkvalificerade, inommindretill andra,ser
och tjänstesektorn.

tydliga,blivit allthoten, årenunder de ärdeEtt senastestora mersomav
allt till-förlägga sinstorföretag väljersvenskaframgångsrika attatt mer av

och forsk-närhet marknadernaverkningsverksamhet till de viktigastei

forskningsmil-utvecklingsverksamhet dynamiskaoch detillnings- mest

utifrånhar heller företagsetableringarskäl ingaAv störrejöerna. samma
de åren.förlagts till Sverige senaste

snabbarbetstillfällen krävsdenna utflyttningförkompenseraFör att enav
ochverksamheterkunskapsintensivariktningstrukturomvandling i mot mer

medoch idagEftersom inte"idé- symbolsektorn". viarbetstillfällen inom

och sysselsättningsmäs-exakthet omsättnings-vilka slags näringarvet som
framtiden, måstedominerande principernadekommer isigt att varavara

och experiment"."mångfald

förhållningssätt till dethotet Varit.alltför nostalgisktDet ärstörsta ett som
förstörelse", såväl"skapandebehövs tillDet är uppmuntransnarastsom

verksamheter.faktiskabildermentala somav

Fördjupad kunskap
och problemenbartkompetenskunskapuppfattar brist på ettVi inte som

utsträckninglikadetIT-området i minstnäringslivet.för Inom ettär stor

och skälen till dagensmyndigheter offentlig förvaltning. Ettproblem för av
ochhos åklagarepolisbrottslighet bristande kunskappåför Internet äroro
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hur hantera brottslighet. har heltska denna Brottslingarna enkeltom man
för kunskapsförsprång.stortett

verksamheterökande användningen IT-stöd alla ställerDen i typerav av
helabara krav IT-kompetens.på Genom arbetslivet förändrasinte att

ställs ökade krav alla förvärvsarbetande förmågapå vad gällersnart sagt

och hantera ochtänka abstrakta symboler begrepp. Andraiatt termer att

ochkompetenser blir allt viktigare kreativitet kommunikations-ärsom
förmåga.

här symbolhanteringen,områden, möjligen med undantagDet år ärsom av
relativt väl utforskade. lika viktigt, mycket bristfälligtEtt minst men
utforskat område, systemtänkande, blir allt viktigare takt mediär attsom

samhälle ochkomplexiteten ökar, samtidigti organisationer som ansvars-
och befogenheter behöverområden vidgas arbetslivet. Allt fler förståinom

helheter, och sammanhang.kunna beslut Då krävssina isätta större en
helheter ochförmåga tänka samband. Frågan vilken mån dagensi iäratt

hanterautbildningssystem förmår denna utmaning.

Förnyad lagstiftning
ochpolis effektivtåklagare skall kunna arbeta med brottFör påatt t ex

behövs ochinternationellt samarbete överenskom-Internet internationella

och hurmelser vad olagligt, polis olika länder skall samarbeta.iärom som
harSå länge samordning saknas med brottsligt trumfuppsåt allapersoner

hand, och flyttapå kan webbsidor mellan länder med olika reglersinat ex
och ochdärigenom försvåra, eller till med omöjliggöra, polisens arbete.

och underhållning,dataprogram olika multimediaprodukterFör att som
och ochspel utbildningsprogram ska utvecklas, krävs omfattande välett

och upphovsrätt.fungerande skydd för idéer digital Förmodligen krävs

också kompositörernasorganisation, STIM,typen av samma som som
rättigheter,försvarar de digitala skaparnas framför allt storföretagensmot

ochförsök uppfinningarstjäla idéer.att
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harmoni-olikaproblem redan idag beslut sektorerEtt inom inteärstort att
ochfrågor kring lagar berör skildamed varandra. Många IT vitterar

ochområden, arbetsrätt beskattning.tsom ex

för förändringOrganisera
och komplexitetentalar för driver utvecklingstaktenDet IT imesta att upp

myndigheter ställs inför allt fler frågoromvärlden. innebär blDet att soma
gäller lagstiftningenkräver snabba beslut. Detta inte minst närmastsom

obehagligadefinition det förflutna. undvika överrask-speglar För attper
krävs därför lägger ökade på omvärldsbevakning,ningar att staten resurser

höjaoch för beredskapen införscenarioanalys andra metoder poten-att
ochläggs fram tidtiella förändringar. viktigt lagarDet iär att attnya

avskaffas. samtidigt får lagstiftningsprocessen gågamla lagar Men inte

hastas ochalltför det upplevs lagar framsnabbt, tvingasattom som
förlorar de legitimitet. Vad alltså kanigenom sin göra är att startaman

förberedande utredningsarbeten tidigare.

ochfylld paradoxer problem olikaIT-utvecklingen dagi ärär ett attav
hanteras myndigheter samordning.frågor olika med eller liten Föringenav

upphovIT-paradoxerna lätt tillundvika de suboptimeringaratt gersom
myndigheter ochmellan de olikakrävs mycket god kommunikation orga-

hanterar olika delfrågor.nisationer som

myndigheter, ochDärtill företagare medborgare läramåste sig att acceptera
ochfinns flera paradoxer konflikter samband med ökaddet olösliga iatt

ochsådan de samtidiga kraven personligIT-användning. påEn integritetär

offentlighet, hindrar offent-där ökat skydd för personlig integritetett att

svårigheterhandlingar Offentlighetliga läggs på leder också tillInternet.ut

möjlighetersom snabbt lär allabekämpa motorcykelgäng sigatt t attex
systemet. möjligheten brottmissbruka förstärks bekämpaDäremot att

journalister.kan granskasinom tstaten att statengenom av ex
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"task force"för statligDags en

hanteringhar hänt IT-frågor.offentliga sektorns Menmed denMycket av
ochhel påskynda under-del lösa.fortfarande återstår Ett sätt attatten

tydligt"IT-task force" medstatliglätta utvecklingen inrätta ettattvore en
och mandatuppdrag att t ex:

verksamhet.interneffektivitet statligutveckla inom0

framför allt legala.snabbare förändringar,initiering0 av

behovtill omvärldensutveckla externeffektivitet relationi av0
ochinformation service.

och konflikter mellan olikaminska suboptimeringar0

myndighetsområden.

hos och, kanske framförbåde personalöka kompetensen inom staten,0
allt, ledning.

personal,förmåga rekrytera kompetentöka utan attattstatens0
överhetta denna arbetsmarknad.

ochvilket uppdragskall ingå,denna skallHur organiseras, vem somgrupp
befogenheter ha, frågor dock liggerden skall alla viktigavilka är som

uppgifterMed tanke på deutanför denna besvara.rapports att somram
ochhar insiktkrävs både kompetens, politisksigatt tagruppen an,

befogenheter för lyckas.tillräckliga att
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Scenarier5.

härvill beskriva harVi några tänkbara svenska framtider. valtVi göraatt
ochdet form byggt osäkerheteri scenariets grundläggandescenarierna runt

kring IT:s konsekvenser för nationalstaten.

handlar förhållandeScenarierna Sveriges till omvärlden, eller speci-om mer
hur hängafikt och hurväl Sverige lyckas med strukturomvandlingeni väl

världens upphovsrättlyckas skapa stabila spelreglernationer kring t ex
och handel.elektronisk Fokus ligger därmed på nationalstaten statsom
betraktad.

förutsägelseEtt vadscenario inte kommer ske. Snarareär atten om som en
beskrivning vad skulle kunna ske, förutsättningar.givet vissa Det ärav som

sammanhållen, kortfattad beskrivning möjlig framtid. Därigenomen av en
skiljer frånsig scenariet vanligen beskriver trolig fram-prognosen, som en
tid. Syftet med ochlevandegörascenariet tänkbar framtid där-är att en

osäkerheter, ochtydliggöraigenom vägval alternativa utvecklingslinjer. För

tydliggöra de kvalitativa skillnaderna mellan det viktigtscenariernaatt är

dra dem till Att överdriva. viktigasin Det det exaktainteatt ärspets.

händelseförloppetutfallet eller respektivei den logikscenario, utan som
följer.varje scenario

kan hjälpaScenarier denna form betraktasi tankeexperiment, kansom som
osäkerheter ochtydliggöra ochbättre förbereda inför komplexoss oss en

framtid.osäker

ochSkillnader mellan scenarioplanering traditionella framtidsbedöm-mer
framgår tabell på sidanningar 1 21.av
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ScenarioplaneringensTraditionella
förhållningssättframtidsbedömningar

skapasframtidenAktivtblirframtidenFörhållningssätt Passivt --

Övergripande perspektiv.Deiperspektiv.Perspektiv

DynamiskStatiskStruktur

och osäkerMultipeloch säkerEnkelFramtidsbild

medlntentionsanalysekonomiskaKvantitativaMetod
modellerkvalitativamodellermatematiskaoch
subjektiva,Kvalitativa,objektiva,Kvantitativa,variabler

doldaellerkändakända

framtidsbedömningari ochtraditionellamellanJämförelseTabell
scenariøplanering.
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5.1 Scenarier för relation tillstatens
åromvärlden 2007

kommerHur den omvärld har hanteraSverigeatt ut, årtioattse som om
En huravgörande fråga väl Sverige,är jämfört med omvärlden, lyckas
bemästra omställningen till det kunskapsindustriella samhället, ett
samhälle där kunskap, ochkreativitet kommunikation står fokus.i

ochScenarier omvärldenstaten

Sverige klarar omställningen till
K-ekonomin bättre omvärldenän

åö
o: o:go 2., oSwedlcong IT-ruscheng 3

Qog Volley 3ä
E 5o.

Do CO t:a: o co.ö "v: l3 2g ä
§4, :r ;-3": aå C9 5

E 3
E Lu ebo 8Sor- noro.Qo 3m oU7o

T o..-c:O :zU QQ

klararSverige omställningen till
K-ekonomin omvärldensämre än

Bild huvudscenarierFyra för och omvärlden.staten

En viktig fråga världssamfundetär lyckats samla kringsigannan om
regler för skatter, handel,elektronisk upphovsrätt medgemensamma mera.
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Beroende utfalletpå dessa frågor, delvis, helt,inte liggerav som men
utanför inflytande olika bilderstatens växer Sverige fram:av

Swedicon Valley relativt konfliktfri framtid högmed° en-
ochinternationell tillväxt Sverige lyckas dra till viktigaett sigsom

framtidsinvesteringar och skapa arbetstillfällen snabbväxandei
branscher kraftfulla ochIT-satsningar på bredd djup.genom

Lugnaro Sverige, snabbväxandeett europeisktrots ekonomi,° som en-
hållalyckasinte sina snabbväxande branscherpositioner i ochIT-som

IT-relaterade tjänster ställeti blivit någotutan europeisktettav
fritidsområde.

IT-ruschen Sverige kraftfullaett satsningar på° som genom-
spetskompetens inom IT-området lyckats väl i värld där många inteen
riktigt lyckats ställa till tid.att om en ny

Sorgebo framtid där drömmarna ochgått krasi° en-
teknikskeptisismen brett sig.ut
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SorgeboIT-ruschenLugnaroSwedicon
Valley

Misslyckasinternationell MisslyckasLyckasLyckas
samordning av
lagar

MisslyckasLyckasMisslyckasLyckasSveriges om-
tillställning

kunskaps-
ekonomi

OförändradAvregleringOförändradGemensamiDrivkrafter
på traditionelloch satsningtraditionelldravisionSverige att

maktstrukturspetsutbildningmaktstrukturnytta av
utvecklingen.

MinskadMinskadvälfärds-välfärds-Samhället
solidaritet,solidaritet,samhälle,samhälle,

klyftor.ökandeklyftor.ökandelevnads-sänktlevnads-höjd
standardstandard

EndastEndastBåde bredd- spets-Endastbredd-Utbildnings-
traditionellutbildning.utbildningoch spets-satsningar
utbildning.utbildning.inom IT

Arbets-tech,HighNaturturismFramgångs- Digitala tjäns-
marknads-lågprisunderhåll- digitalatillbranscher ter,
utbildning,tjänster.ochning
lågpris.utbildning.
Tillbakagång iTillväxt inomTillväxt inomBred tillväxtArbets-

sektorer.allasmal kuns-turism, högkuns-inommarknad en
arbets-Högkapssektorn,arbetslöshetkapssektorn,

löshet.viss ökningövrigainombehovökat avav
tjänster.andrasektorer.tjänster.andra

Ökad Något KatastrofminskadMinskadStatens
orsakadarbetslöshet,arbetslöshetarbetslöshet, avekonomi

något ökad arbets-medförmedförinkoms-ökade
ochlöshetbättreförsämradmedför godter

minskadeekonomi.ekonomi.ekonomi.
inkomster.

scenarierna.sammanfattningJämförandeTabell av
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Scenarier

Swedicon
Volley

Swedicon Valley5.2

hotet upphovsrättInför global ochanarki fråga skatter,i elektroniskom om
handel samlades samtliga världens kringnästan stater ett gemensamtav
avtal dessa frågor. lyckades förenasi Man också sanktionspolitiki moten
länder försökte ställa utanför dessasig internationella överens-som
kommelser.

ochSamtidigt lyckades Sverige, tack samarbete tradi-övervar engagemang
ochtionella intressegränser relativt goda utgångsläge,sitt bättre mångaän

möjligheternaandra länder med på det framväxandeiatt ta vara
samhället.kunskapsindustriella viktig förutsättning förEn framgången var

lyckad kombination bred utbildning ochtillgänglig för alla,en av som var
hadedjup utbildning för dem de förutsättningarna, oberoenderättasom av

kön, ekonomisk, social eller etnisk bakgrund.

ochIdag kan tillbaka omfattandevi på minst imponerandesagtse en
harutveckling. På år Sverige förvandlats fråntio land känt för sinaett

höga ochskatter, kalla klimat,sitt Björn Borg till ettpopgrupper, av
världens kompetenscentra underhållning,för konceptutveckling, utbildning
och edutainment.Utbildning och underhållning kombination,i engelskansav

entertainment.ocheducation
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Efter valetidag brukar kallas Cybergreppet. 1998detStarten sattevar som
och förformulerade samladriksdagspartier ned strategisamtligasig atten

samhället. hadeårtiondenkunskapsindustriella På tvåföra detSverige in i

halkat välfärdsligan tilllandet från internationella toppositioner i en
radomfattade långartondeplats OECD-området. Strategininom om-en

verksamheter,och totalstatliga kommunalaråden, bl effektivare revi-a
och ansvarsför-IT-området, tydliglagar berördedering skatter nysomav

med viktigast alltvad gäller skydd databrott Mendelning mot mera. av
inleddes.den unika utbildningssatsning somvar

och innebar samtidigmodellen kalladessvenska satsningen,Den ennya
och förstärktes alltelit bredd. Elitsatsningarpåsatsning närmareettgenom

ochföretagsamarbete med världsledande Ericsson, ABB Pro-stora som
ochbeståndsdel, på grundskolaviktigsolvia. En inte minst gymna-annan

ochlogik känsla,pedagogik byggde på kombinationensium, som avvar en
hjärna och hjärta.och kropp,tanke

pedagogiskaResultatet lät på Nya experimentinte sig. växtevänta som
och ökade snabbt. Alltjorden antalet utbildningsalternativ varsvampar ur

Redanflertalet mycket bra.lyckat, detså satsningarinte stora varmen
den utbild-första eleverna präglatskom de2001 nyasom avsommaren

företag,startadearbetslivet. Månganingssatsningen i genastut egna
till demed andra. de flesta sökteeller tillsammans Men sigensamma

förändringsvindarna börjat blåsa på allvar.etablerade företagen där

ochefter vånda långaöverenskommmelser mycketinternationellaDe som
yttrandefrihet ochupphovsrätt, dessträffats till skydd för gränsernätter

barnporr hade svenskat betydelse för utvecklingen den inne-stor avex
hållsindustrin. kunde svenska företagenTack dessa regler de inomvare

innehålls-ochfilm, edutainmentprogramutveckling, musik,data, annan
och hela världenprodukterproduktion sälja sina tjänster över utan att

för olovlig kopiering eller stöld.riskera utsättasatt
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Scenarier

Lugnoro

5.3 Lugnaro

Det många trodde nedgången svensk industri, samband medi iattvar som
1990-talets lågkonjunktur, tillfällig. skyllde detMan på detän änvar ena,
andra. skyllde bristen internationell lagarLänge på på samordningman av
och skatter eller på immaterialrättsdjungeln.-

efter tusenårsskiftet till fickMen så något år slut internationellvinär en
hade hamnatföröverenskommelse, gick allt flersanningen Sverigeattupp

efterkälken.på

ochTrots tyckte, kraftfull på teknik naturvetenskap påvi satsningen, som
högskolorna och sänkta marginalskatter fortsatte den attraktivaså unga,
och välutbildade söka bort från landet. Värme,generationen sig inter-att

och Ochhögrenationell miljö, före-lön lockade. svenskautmaningarnya
utvecklingsverksamhet förlades ökad utsträckning utomlandsi itags -

högskolor ochutvecklingsverksamhet.fallvarje Men än värre attny var
behålla och ochlängre lyckades lärare forskarkrafter,universitet inte sina

hotad.därmed kvalitén utbildningeninomvar

framgångsrik svensk IT-industri såg förbliDrömmarna ut attom en nu
högautomatiserade flyttadedrömmar. Allt delar den industrinstörre av

de marknaderna kontinenten, eller Amerika.på Asien Sam-närmare stora
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Östländerna ochtidigt började få ordning på ekonomier bli allt all-sina en
Ochkonkurrent till företag. delarvarligare svenska Västeropai stora av

och högvarv.gick den kunskapsindustriella omvandlingenUSA på

ochstället för sälja kunskap kompetens till omvärlden, började alltI att

ochfler sälja mark upplevelser. Tystnad, skogar, vidder började bliatt
orördhet,bristvara för de urbana Tystnad, deteuropéerna. genuinitet var

ochbörjade säljas till nyrikaeuropéer asiater.som

År turistbranschenfick rejäl skjuts då lyckades2002 satsningen en enas
certifiering skulle stärka genuinitetsprofilen internationellt.om en som

Hasselmuscertifikatet kallades den, med kronprinsessan Viktoria be-som
ochskyddare. Certifikatet kombinerat miljö-, tystnads- genuinitets-ettvar

helacertifikat kunde tillämpas på enstaka anläggningar, miljöer ellersom
områden.
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Scenarier

IT-ruschen

IT-ruschen5.4

Överallt råder1990-talets Hongkong.idag medliknar SverigeMånga enav
hundra- eller tusental,dagföretag ifebril aktivitet. Nya varjestartar

Ochförsöker allraflestaomkull, de igen.många går entreprenörermen
ochhögst IT-relaterade produktersektorn för tjänster.aktiviteten inomär

helt sekelskiftet. befannefter Då sigSituationen straxen annanvar
chocktillstånd. Volvo tillnationalklenodensåldesFörstinationen ett

Mitsubishi och fientligt bud påsedan lade Nokiasamarbetspartnern ett

efter företaget misslyckatsbörskurskonkurrenten Ericsson, attrasatvars
integrerade IT-marknaden.alltmerbefästa på densin position

krisen. årensväl rustade Desvenskarna sigMen senasterätt att ta anvar
högre hade börjat frukt.utbildning VR-kraftigare påallt satsningar ge

handfullhade ytterligare drygfått sällskapföretaget Prosolvia enav
exportmarknaden.lyckatsframgångsrika IT-företag påsom

politisk kraft-lämnade landet utlöstedå nationalklenodernaKrisen en
fullträddas kunde.rädda vad Igällde detsamling. Nu näraatt nogsom

förmögenhetsskatteroch samtidigtbort,bolags-samförstånd togs som
ledde till ramaskriförändrades. ispecialregler för fåmansföretagare Det ett

allmänheten,och det ändå svårtbland delar attstora varmenavpress
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ochsamla motståndet. Tiderna svåra, något måste göras.var

Tillsammans ochmed skattelättnader beslutade riksdag regering inteatt

förnya upphovsrätt,internationella avtal kring vilket banade för liteväg ett

förhållningssätt""friare ochtill bild, ljud.text

Samtidigt sköt till till elitutbildning multimediapro-inomman pengar en
ochduktion, tack goda kontakter med världens främsta digitala krea-vare

och Malaysia lyckadesi Taiwan etablera främstatörer Europas ut-man
bildning "Digital media andi production" Malmö. Till dennaicontent

drogs den blivande ochgräddan ochEuropas mediaskapare kreatörer,av
efter avklarad utbildning ochstannade de ofta kvar landet jobbadei

former.vidare olikai

betydelse haftHur dessa åtgärder realiteten oklart,istor är men som sym-
bolfrågor de viktiga för utveckla Sverige till spetsnation inom IT-attvar en
relaterade tjänster.
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Scenarier

Sorgebo

Sorgebo5.5

ochallt talTrots IT visade det de flesta företag, skolorInternet sig attom
och medborgare förstått vad den tiden innebar. Sverigeinte intenya var

för omställning. flesta drömde fortfarande tillbaka tillDe sigmoget en
storhetstid, hadeSverige tillsammans med världensJapannärsvunnen

högsta ochtillväxt då svenskarna toppade världens rikedomslistor utan
behövaegentligen världen ropade efter svenskasigansträngaatt varor-

och svensk kvalitet.

företagensvenska delades alltmer två deDe i inteupp grupper som-
behövdeskunde få den för genomförapersonal nödvändigaitag attsom

ochförändringar de förstod vad på gång.inte Den inter-som som var
nationella samordning lagstiftningsområdet aldrigkrävdes kominom som
heller flertill stånd. Allt tröttnade på några länder ständigt drogstater att

ochbristen på regler, generösarenytta tav gemensamma genom ex upp-
hovsrättslagstiftning verksamheter.kunde locka till Alla med-sig vissa var

världen befann "fångarnas dilemma", så längesig ivetna att ettom men
alla beredda till samarbete valde allt flerinte gå sin väg.attvar egen

slutet 1990-talet kom den uppköpsvågen. Allt fler svenska före-I storaav
hamnade handladeutländsk många fall det strategiskai I in-ägo.tag om

verksamhetenmed avsikten driva vidare. lika mångavesteringar, Men iatt
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förhoppningen hämta hemfall strukturella nedlägg-vinsterattvar genom
verksamheter. Ocheller fall innebar dennasamordning månganing iav

nyckelverksamhetersamordning produktionsanläggningar eller såsomatt
ochforskning försvannutveckling utomlands.

haderiktiga krisen kom nyårsnatten ganska långtDen 1999. Sverige varit

framme förberedelser inför tusenårsskiftet, få länder såi sina men var
föraning vadberoende datorer Sverige. komma skulleEnav som om som

hade fått redan början september, detta de flesta påvi i trots togsav men
stannade. Bilar vägrade aktive-Hissar Larmsystemsängen. att starta.

följdrades. Hela produktionssystem slogs ibland till endaut, attav en
vägrade klivaliten komponent tröskeln till årtusende. Menöveratt ett nytt

allt Försäkringskassans kollapsade minutiösavärst att system trotsav var
hur oerhörtförberedelser. förPlötsligt gick det svenskarna beroende deupp

och hur Frihet ochtekniken, sårbar denna oberoende innebarvar av var.
Thoureusplötsligt för oberoende teknik.många H SkogslivDatt vara av

ochvid Walden såldes massupplaga. skrivna ordet.Det Papperi penna.
ochförgod bok. blev många det oberoendet, antalet sökandeEn Det nya

halveradestill tekniska utbildningar över natt.en

chockenvärlden blev detstarkare Sverige. Kanske beroddeIngenstans i iän

på vår redan tidigare kluvna inställning till teknik å sidan djuptena-
ochmyllanrotade grunden skeptiska till avancerad teknik, å andrai i

ochsidan globalt orienterade avancerade användare. teknikenNär inte

hålla rotfasthet,visade lovat,vad den slog pendeln snabbtsig över mot
och värden.tradition eviga

avancerad industrinationSverige detta allt lyckligt.För änannatsom var
teknikberoende storföretagen insåg snabbt de skulle få prob-De att stora

lem rekrytera medarbetare, samtidigt det politiska klimatetatt nya som
hur ochskulle förändras. Svenska kände vinden vände,IT-entreprenörer

Ochmånga vände blickarna eller söderut. de fortfarandeväster- som
högteknologisk framtidtrodde på kände allmer motarbetade.sigen
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IT-branschen subkultur,blialltmer komdelarledde tillDetta attatt enav
internationella avtalEftersomgränsland.till det illegalassökte sig omsom

affärs-och därupphovsrätt öppnadesförnyats,löpt intejust ut nya
Och redan kändeeftersom mångamöjligheter nogräknade.mindreför de

fulltutanför, kunde de likasig gärna steget ut.ta

fortfarandeblickade utåtdendelar generationenStora mot om-yngreav
ochhögskoleutbildade, de initiativ-degällde detvärlden. Inte minst mer

hetastedeblev några emigra-England, USAungdomarna.rika Norge, av
tionsmålen.

Äter Svårigheterna försörjalandet. sig iblickarnaandra vände attmot
teknikberoendeden urbanaväxande kritikmedstaden kombinationi mot

kundegård på landetdrivkrafter. Med litenlivsformen två manenvar
och liv. Utdöendenaturligthanka samtidigt levafram,alltid sig ett mer

och handelsbodenöppnadesoch samhällen byskolanfick liv,byar nytt

2000-talets gröna-vågare.övertogs av
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Scenarioindikaiorer5.6

hållHur ska åt Vilketvi utvecklingen på vilketveta förär scenarioväg, vi

närvarande följer Genom identifiera de viktigaste kännetecknenatt på de
olika och bevakascenarierna dem kan få uppfattning hurvi en om sanno-
likheten för de olika förändras.scenarierna Nedan vi några sådanaser
indikatorer.

Tecken, händelse Swedicon Lugnaro IT- Sorgebo
Valley ruschen

Samstämmig internationell
upprördhet missbrukmot av + +

Internett ex
Kritik försökmot att styra + +
användningen internetav

påSatsning spetskompetens + +

påSatsning breddutbiidning + +

påSatsning utbildning i
kommunikation, kreativitet + +
och media.

oförmågaStatlig att ta
lT-frågorna.helhetsgrepp om + + +

Motstridiga beslut.

åklagare underlåterPolis och
bygga kunskapatt denupp om + +

tekniken.nya
Tabell Signaler indikerar vilket scenario ökar i sannolikhet.som som
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IT-kommissionens hearing infrastrukturenom
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SOU 1998:36i digitala miljöer,Identifiering och identitet
4/98.från november 1997. Rapporthearing den 12Referat en
Telefon: 08-690 91 90.08-690 91 91.kundtjänst. Fax:beställashos FritzesKan

IT-användning kan skapaoffensivHur
SOU 1998:54för mindre företag,tillväxt

Kommunikations-rådslag uppdraganordnat IT-kommissionenEtt avav
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Rapporter påutgivna uppdrag eller i samarbeteav
med T-kommissionenI

Data ITi Sverigeom
Statistisk sammanställning lT gjord Statistiska Centralbyrånom av

uppdrag lT-kommissionen. frånKan beställas SCB Förlag,av
Örebro.701 89 Fax: 019-17 69 32. Telefon: 019-17 68 00.

Datorvanor 1995
Undersökning svenska folkets datorvanor utförd Statistiskaav av
Centralbyrån uppdrag lT-kommissionen. 102 sidor.av

Örebro.Kan beställas från SCB Förlag, 701 89
Fax: 019-17 69 32. Telefon: 019-17 68 OO.

IT världen Nationella initiativrunt -
Undersökning SverigesTekniska Attachéer uppdragav av
IT-kommissionen och Näringsdepartementet.
Kan beställas från STATT, Box 5282, 102 46 Stockholm.

IT världen Regionala initiativrunt -
Undersökning SverigesTekniska Attachéer uppdragav av
IT-kommissionen och Näringsdepartementet. Stencil.

IT världen Statligt stöd till mjukvaruindustrinrunt -
Undersökning SverigesTekniska Attachéer uppdragav av
IT-kommissionen och Näringsdepartementet. Stencil.

Europeiska Unionen IT, telekommunikation och mediernya-
En kartläggning och analys gjord Statskontoret uppdragav av
lT-kommissionen. 111 sidor.
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